Referat:

Skolebestyrelsesmøde
Hornum Skole
Hermed indkaldes til møde i
skolebestyrelsen
Dato

10. december

Kl.

18.30-21.00

Vi mødes i Kantinen

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmøde den 27. oktober
1)

Nyt fra elevrådet (kl. 18.30 – 18.45) –
præsenteret af elever fra 9. klasse

2)

Kulturuge 10 (kl. 18.45 – 19.00)
- Forslag til indhold

3)

Personalenyt (kl. 19.00 – 19.10)
- Ny mand ansat som pædagogmedhjælper i
SFO
- Ny mand ansat som teknisk serviceleder

4)

Indskolingsmodel – baselines
(kl. 19.10 – 19.25)
- Baseline læsning
- Baseline matematik

5)

Opfølgning på skolens principper
(kl. 19.25 – 20.00)
- Hurtig gennemgang af vedtagne principper
- Princip om aflevering/afhentning
- Princip for hygiejne (herunder toiletforhold)
- Andre principper

6)

Profilskole (kl. 20.00 – 20.30)
- Hvordan udvikler vi på: ”Indsigt, udsyn og
stort fællesskab”?

7)

Den generelle trivsel på Hornum Skole?
(kl. 20.30– 20.35)

8)

Eventuelt og orientering
(kl. 20.35.– 21.00)
- Formanden har ønsket lidt mere ”eventuelttid” til gode ideer med videre
- Skolebefordring
- Orientering om Læringssamtale

Deltagere: Pernille, Jørgen, Kasper, Maria,
Rikke, Ina, Kasper, Hanne, Helle, Anne,
Emil, Lotte og Lennart
Referenter: Ina og Lennart
Referat fra 27. oktober underskrevet og
godkendt.
Ad1) Anne er mødt fra elevrådet:
Der efterspørges bordtennisnet udendørs.
Eleverne savner de kommunale
idrætsstævner.
Der er ønske om nye bænke og inventar i
pigeomklædningen i hallen.
Skoleboden er også savnet.
Boden åbnes i uge 2 eller 3 i 21, hvor der
vil være ny betalingsautomat til kort, så vi
undgår at skulle håndtere kontanter.
Det er igen blevet bedre med
håndhygiejnen blandt eleverne.
AD2) Det er op til den enkelte skole i
Vesthimmerlands Kommune, hvilken af
ugerne 10 og 36 der skal være kulturuge i
2021. Hornum Skole holder Kulturugen i
uge 10. De aktiviteter der planlægges,
bliver arrangeret, så Corona-retningslinjer
kan overholdes. Vi vil inddrage ”Børns
møde med kunsten”.
Ad3) Kian ansat som pædagogmedhjælper
– Kian er startet i jobbet. Jørgen er ansat
som teknisk serviceleder – starter 1. januar
21.
Ad4) Baseline indskoling dansk og
matematik gennemgået og debatteret.
- Baseline læsning: Meget tilfredsstillende
fordeling i forhold til landsgennemsnittet
Baseline matematik: meget fin udvikling,
langt over gennemsnittet, det hårde
arbejde har båret frugt.
Indskolingsmodellen giver flere timer til
dansk- og matematikfagene i 0.- 3. klasse
AD5) Godkendte principper (Princip for
fagfordeling + skolerejser +budget +
Forældresamarbejde + lektier +
skolebestyrelse + smart devices) er på
skolens hjemmeside:
https://hornumskole.aula.dk/

Princip for ”Skolepatrulje” skal skæres til,
og der opfordres til bedre mødestabilitet,
specielt ved morgenvagterne – vi tager
dette princip op til revision i februar 2021
Vi arbejder med principperne for
aflevering/afhentning, og hygiejne på
kommende skolebestyrelsesmøde.

start januar for at se på økonomiopgørelse
2020.
Skolebestyrelsesmødet planlagt til 11.
januar udskydes til tirsdag den 2.
februar.

Team 1 opfordres til at beskrive, hvad de
mener skal med i kommende princip for
aflevering/afhentning.
Skolebestyrelsen vil igen arbejde med
sundhed og god ernæring, og det munder
ud i princip.
Alle gennemgåede og godkendte principper
er vedlagt referatet i bilag
AD6) Profilskoleudvikling
Hvordan udvikler vi på at danne til
demokratisk medborger - indsigt? Elever
deltager eksempelvis i skolevalg hvert år.
AD7) Generel trivsel. Er der nogle elever,
som ikke forstår hinanden – det skal der
naturligvis altid gøre noget ved.
Vi vil i uge 16 holde en temauge om at
forholde sig til hinanden på de elektroniske
medier. Der indkaldes til forældremøde i
uge 17.
AD8) Kortautomat uden penge til Boden, så
den kan genoptage salget i starten af 2021
Indbrud ved kontorerne, som ikke gav det
store afkast til indbrudstyven, men
omfattende ødelæggelser.
Der skal ny udsmykning på gangarealerne.
Forslag om samarbejde med ”Børns møde
med kunsten”. Billedkunstner ansat ved
kulturskolen – det undersøges om
vedkommende vil komme og dele sin viden
og færdigheder på skolen.
Skolens nuværende logo er ikke grafisk
venligt. Exakt kommer med bud på hvordan
logoet kan blive ”trykkevenligt”
Skolen arbejder med Vesthimmerland
Kommunes Børne- ungepolitik og vi foreslår
at der opføres et dig Kulturhus(Multihus
Hornum) i Hornum for aldersgruppen 3-18
år
Jørgen, Maria og Lennart finder tidspunkt i

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag
den 2. februar
Dagsorden fra årshjul:
- SFO-opdatering
- Synlig skolebestyrelse
- (arbejde med principper)
Kommende skolebestyrelsesmøder:
Tirsdag den 2. februar kl. 18.30
XXXdag den XX. marts kl. 18.30
Tirsdag den 27. april kl. 18.30
Torsdag den 10. juni kl. 18.00

